У Зап
порізькій області відбулась
в
ь нарада з питань
ь реалізац
ції еконо
омного
в
використтання енергоресуурсів під час
ч опалю
ювальноого сезону
у
у 2014-2015
2
5 навчал
льному ро
оці
15 сеерпня 20114 року відбулася
в
я нарада за
з участю
ю ради дииректорівв, Асоціації
«П
Профтехш
школа Заапоріжжяя», віддіілу КУ «Центр ФСА ЗЗОР» таа Науковвомеетодичногго центрру проф
фесійно-теехнічної освіти у Запоррізькій області
о
п
під
голоовуванням
м директтора Деппартаментту освіти
и і
наукки
Запорізько
З
ої
ооблдержад
дміністрації
Ярм
мощука Миколи
М
Анатолійо
А
овича та заступни
ика
диреектора Департаменту – наччальника управлін
ння
фесійно-ттехнічної, вищої освіти та
проф
т кадроввої
робооти Депаартаменту
у освіти і науки Запорізьккої
Баазя
облддержадмііністрації
Олександ
О
дра
Стан
ніславови
ича з обговореення ситтуації, що
щ
склаалася, зоккрема, в енергетичнній галузі.
На наараді розглянулии шляхи реалізації
еккономногоо викорисстання ен
нергоресуурсів під час
ч опалю
ювальногоо сезону у 2014-20015
наавчальном
му році та забеззпечення при цььому
ви
иконання у повном
му обсязі навчальн
них планів, а
сааме:
- вн
несення змін
з
до графіків навчальн
ного
пр
роцесу деенної форрми навч
чання, пеередбачиввши,
зо
окрема, до кінця осіннього
о
о семестрру 2014-2
2015
наавчальногго
рокку
ущільнення
розкл
ладу
наавчальнихх занятьь за рахунок
р
проведеення
до
одатковихх занятьь, а так
кож збілльшення до
чо
отирьох ти
ижнів три
ивалості зимових
з
кканікул;
- заапровадж
ження на початку
п
веесняного семестру
у 2014-20 15 навчал
льного рооку
пр
ротягом чотирьохх тижнів дистанц
ційні елементи у навчаннні із засттосуванняям
інформацій
йно-комун
нікаційни
их техноллогій при опрацюваанні теореетичного матеріаллу.
Крім цього бу
уло виріішено, що
щ під час
ч
опаллювально
ого сезон
ну у 20144-2015 наавчальном
му
роц і
провведення
виробнничого
навчанн
ня,
вирообничої практик
ки на підприєм
мствах та
конссультуван
ння з диплом
мних ро
обіт бууде
відббуватися в умов
вах вирообництва чи сфеери
до заттверджен
посллуг у відповіідності
них
навччальних планів
п
і програм.
Предсттавниками
и наради було запр
ропоноваано
вин ести ці питання
п
на
н серпневву конфееренцію для
д
об
бговоренн
ня з керіввниками професій
йно-техніч
чних навч
чальних закладів і прийняяти
з найббільшою економієєю
рішення щ
щоб 20144-2015 навчальни
н
ий рік пройшов
п
ен
нергоресуурсів.

